Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Elaborarea de tehnologii eficiente energetic în aplicațiile de nișă ale fabricației subansamblelor mecanohidraulice la cerere
și mentenanței echipamentelor hidraulice mobile – MENTEH
Cod SMIS 2014+ 119809; ID: P_40_415

LISTA PROPUNERILOR DE PROIECTE
admise pentru contractare, în așteptare pentru contractare și respinse de la contractare,
actualizată la 21.07.2022
Nr.
crt.

1

2

3

4

Titlul propunerii de proiect
Model experimental al instalației hidraulice a
macaralei rotitoare (subansamblu mecanohidraulic)
din componența mașinii de sudare a șinelor pentru
mentenanța căilor ferate
Model experimental al stației hidraulice
(subansamblu mecanohidraulic) din componența
mașinii de sudare a șinelor pentru mentenanța
căilor ferate
Model experimental al echipamentului hidraulic
pentru acționarea brațului macaralei rotitoare a
mașinii de sudare a șinelor pentru mentenența
căilor ferate
Model experimental al electropompei duble a
stației hidraulice din componența mașinii de sudare
a șinelor pentru mentenanța căilor ferate
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Firma
solicitantă

Scor
Admise
Nr.
obținut
pentru
înregistrare
/Rezultat contractare
INOE 2000
evaluare
/data

În asteptare
pentru
contractare

Respinse de
la
contractare
/data

SC PROFLEX
SERVICE SRL

553
/09.07.2019

56

Da
/12.07.2019

-

-

SC PROFLEX
SERVICE SRL

554
/09.07.2019

56

Da
/12.07.2019

-

-

SC PROFLEX
SERVICE SRL

624
/02.08.2019

ADMIS

Da
/06.08.2019

-

-

SC PROFLEX
SERVICE SRL

625
/02.08.2019

ADMIS

Da
/06.08.2019

-

-

1
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5
6

Prototip de stație hidraulică din componența
mașinii de sudare a șinelor pentru mentenanța
căilor ferate
Prototip de instalație hidraulică a macaralei
rotitoare din componența mașinii de sudare a
șinelor pentru mentenanța căilor ferate

SC PROFLEX
SERVICE SRL

725
/25.08.2020

60

Da
/27.08.2020

-

-

SC PROFLEX
SERVICE SRL

726
/25.08.2020

60

Da
/27.08.2020

-

-

7

Realizare model experimental stand 22 kW pentru
testarea pompelor cu cilindree fixă

SC VIG
329
INDUSTRIAL SRL /06.04.2021

60

Da
/12.04.2021

Reziliat

8

Realizare prototip stand 22 kW pentru testarea
pompelor cu cilindree fixă

SC VIG
330
INDUSTRIAL SRL /06.04.2021

60

Da
/12.04.2021

Reziliat

57

Da
/06.04.2021

316
SC PROFLEX SRL
/01.04.2021
317
/01.04.2021

9

10

11

Metodologii de testare și validare a prototipului
instalației hidraulice (inclusiv a subansamblelor
mecanohidraulice) a macaralei rotitoare din
componența mașinii de sudare a șinelor pentru
mentenanța căilor ferate
Metodologii de testare și validare a prototipului
stației hidraulice și a subansamblelor
mecanohidraulice componente
Testarea și validarea prototipului instalației
hidraulice (inclusiv a subansamblelor
mecanohidraulice) a macaralei rotitoare din
componența mașinii de sudare a șinelor pentru
mentenanța căilor ferate
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315
SC PROFLEX SRL
/01.04.2021

SC PROFLEX SRL

2

MCID-DGOI
nr. 8231
/25.08.2021
MCID-DGOI
nr. 8231
/25.08.2021

-

MCID-DGOI
nr. 6648
/13.05.2021

57

Da
/06.04.2021

-

MCID-DGOI
nr. 6648
/13.05.2021

60

Da
/06.04.2021

-

MCID-DGOI
nr. 6648
/13.05.2021
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MCID-DGOI
nr. 6648
/13.05.2021
Scrisoare de
clarificare nr.
353823
/14.07.2021
și Scrisoare
de clarificare
nr. 353937
/20.07.2021
Scrisoare de
clarificare nr.
353823
/14.07.2021
și Scrisoare
de clarificare
nr. 353937
/20.07.2021

12

Testarea și validarea prototipului stației hidraulice
și a subansamblelor componente

SC PROFLEX SRL

318
/01.04.2021

60

Da
/06.04.2021

-

13

Optimizarea energetică și creșterea siguranței de
funcționare a instalației de spălare în contextul
tehnologic al obținerii formelor colagenice la SC
Sanimed Internațional Impex SRL

SC SANIMED
INTERNATIONAL
IMPEX SRL

583 /
02.07.2021

ADMIS

Da
/05.07.2021

-

14

Dezvoltarea modelului experimental al unui sistem
automatizat pentru eficientizarea energetică și
controlul procesului tehnologic de obținere a
formelor colagenice înalt purificate

SC DELTAROM
SRL

582 /
02.07.2021

60

Da
/05.07.2021

-

SC DELTAROM
SRL

630
/15.07.2021

60

Da
/19.07.2021

-

MCID-DGOI
nr. 7876
/04.08.2021

SC PROFLEX
AUTOMOTIVE

673
/29.07.2021

57

Da
/04.08.2021

-

-

15

16

Dezvoltarea modelului experimental al unui sistem
automatizat pentru eficientizarea energetică și
controlul procesului tehnologic de obținere a
formelor colagenice înalt purificate
Metodologii de testare și validare a prototipului
instalației hidraulice (inclusiv a subansamblelor
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17

18

19

20

21
22

mecanohidraulice) a macaralei rotitoare din
componența mașinii de sudare a șinelor pentru
mentenanța căilor ferate
Metodologii de testare și validare a prototipului
stației hidraulice și a subansamblelor
mecanohidraulice componente
Dezvoltarea modelului experimental al unui sistem
automatizat pentru eficientizarea energetică și
controlul procesului tehnologic de obținere a
formelor colagenice înalt purificate
Testarea și validarea prototipului instalației
hidraulice (inclusiv a subansamblelor
mecanohidraulice) a macaralei rotitoare din
componența mașinii de sudare a șinelor pentru
mentenanța căilor ferate

SRL
SC PROFLEX
AUTOMOTIVE
SRL

674
/29.07.2021

57

Da
/04.08.2021

-

-

SC DELTAROM
SRL

630
/15.07.2021

60

Da
/19.07.2021

-

-

-

-

-

-

SC PROFLEX
AUTOMOTIVE
SRL

Testarea și validarea prototipului stației hidraulice
și a subansamblelor componente

SC PROFLEX
AUTOMOTIVE
SRL

Subansamblu mecanohidraulic ”cap de sudură” model experimental

SC PROFLEX
AUTOMOTIVE
SRL

Realizare model experimental stand 22 kW pentru
testarea pompelor cu cilindree fixă
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675
/29.07.2021
Retransmis
cu nr. 1049
/10.12.2021
676
/29.07.2021
Retransmis
cu nr. 1053
/10.12.2021

Da
/04.08.2021
60
Da
/15.12.2021
Da
/04.08.2021
60
Da
/15.12.2021

1054
/10.12.2021

60

Da
/15.12.2021

-

-

SC ROLIX IMPEX
101
SERIES SRL
/03.02.2022

60

Da
03.02.2022

-

-

4
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23

24

25
26
27
28

29

30

Curs de instruire a personalului SC HIAROM INVEST
SRL pentru acces la infrastructura INOE 2000 Filiala
IHP

SC HIAROM
INVEST SRL

Studiu de impact privind introducerea acționărilor
SC HIAROM
hidrostatice hibride în activitatea productivă a SC
INVEST SRL
HIAROM INVEST SRL
Elaborare tehnologie și metodologie de evaluare a
performanțelor motoarelor hidraulice liniare de pe
SC HIAROM
utilajele hidraulice mobile, în activitatea de
INVEST SRL
fabricație, reparație și întreținere a acestora
Model experimental de utilaj cu acționare
SC HIAROM
hidrostatică hibridă
INVEST SRL
Realizare prototip stand 22 kW pentru testarea
SC ROLIX IMPEX
pompelor hidraulice
SERIES SRL
Realizare prototip modul achiziție date pentru
SC ROLIX IMPEX
stadul de testare a pompelor hidraulice
SERIES SRL
Accesul SC Hiarom Invest SRL la Laboratorul de
Cercetare Hidraulică Generală al IHP în vederea
SC HIAROM
realizării de testări funcționale pentru diverse
INVEST SRL
echipamente hidraulice (inclusiv instruire personal),
în scopul elaborării de metodologii noi de probare
Accesul SC Elis Pavaje SRL la Laboratorul de
SC ELIS PAVAJE
SRL
Cercetare Hidraulică Generală al IHP în vederea
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5

391
/02.05.2022

ADMIS

Da
03.05.2022

Retras prin
Solicitarea de
retragere, nr.
înregistrare
INOE 2000 432
/11.05.2022

392
/02.05.2022

ADMIS

Da
03.05.2022

-

-

393
/02.05.2022

ADMIS

Da
03.05.2022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

394
/02.05.2022
602
/31.05.2022
603
/31.05.2022

60
60
60

Da
03.05.2022
Da
03.06.2022
Da
03.06.2022

655
/22.06.2022

ADMIS

Da
23.06.2022

768
/20.07.2022

ADMIS

Da
21.07.2022

-
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realizării de testări funcționale pentru diverse
echipamente hidraulice (inclusiv instruire personal),
în scopul elaborării de metodologii noi de probare
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